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ي عالمنا القائم عىل المعرفة، وهو التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان، 
 
ة األساسية ألي مجتمع. ف الركب  

 .يعد التعليم أفضل استثمار يمكن أن تقوم به البلدان لبناء مجتمعات مزدهرة وصحية ومنصفة

كان ؛ و ، ُحرم العديد من الطالب من مواصلة تعليمهم COVID-19 ة  خالل هذا العام ، وبسبب جائح

ورًيا للتخفيف من تأثب  إغالق الجامعات.  تحقيقا لهذه الغاية، تم تقديم و استخدام التقنيات الجديدة ض 

بوية. عالوة عىل ذلك،  ي ممارسات يالتعلم عن بعد كبديل يضمن االستمرارية الب 
 
بوي ف الحظ أن االبتكار الب 

ي قلب العديد من المناقشات حول العالم. 
 
بوى االبتكار يعد التدريس بالجامعة يعد حالًيا موضوًعا مهًما ف الب 

ء جديد إ ي
اح س   .وتطويرهوتنفيذه بالنسبة للممارسات القائمة قب 

ي جميع أنحاء العالم ، أصبحت COVID-19 مع استمرار انتشار
 
ي التعلم والتعليم تحدًيا رية ستمرااال  ف

 
ف

ة لتصميم وتقديم خدمات دعم فعالة  . لذلك هناك حاجة كبب   اللمجتمع التعليم العالمي
 
ي ف

ون  تعلم اإللكب 

 .موجهة لكل من المعلمي   والطالب

ة أن المعرفة والتعلم ي ي السنوات األخب 
 
ان من ناحية أخرى ، الحظنا ف ي عالم بال حدود. نتش 

 
ي  ويحدثان ف

 
ف

 والويب ، يتشارك منتجو المحتوى التعليمي  (ICT) الواقع، مع تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 
ف

عرف فكرة مشاركة المحتوى الذي يمكن الوصول إليه عىل الويب 
ُ
. ت مواردهم التعليمية بحرية أكبر وأكبر

الت  تسهل بالمحتوى المفتوح. باإلضافة إىل ذلك ، يؤدي انفتاح موارد المعرفة والطبيعة االجتماعية للويب 

مدفوع باالنفتاح والتواصل  جيلالمشاركة والتعاون والتجميع والتوزي    ع إىل جيل جديد من التعلم، 

ي عملية التعلمهم الطالب ويطور فكر إتجاهات والمشاركة. يحسن التعلم المفتوح 
 
 .ومشاركتهم ف

ي هذا السياق ، تم إطالق مبادرة 
 
المجتمع الجامعي عىل  داخلبهدف إطالق حركة   OERWIKI@MENA ف

ق األوسط وشمال ، وكذلك الجامعات األخرى ؛ اإلسكندرية وسوسةمستوى الجامعتي    ي منطقة الش 
 
ف

 .إفريقيا حول التعليم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة
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ق األوسط وشمال إفريقيا بأهمية التعليم  إطالقتم  ي منطقة الش 
 
هذه المبادرة لتوعية المجتمع الجامعي ف

المفتوح ، وتسهيل الوصول إىل المعرفة والتعليم الجيد من خالل تقليل الحواجز الجغرافية والزمنية ، 

  .واالقتصادية ، وما إىل ذلك

ها من قبل شبكة ات ان ومرص وتونس وسويشا( )لبن LETS تم تصميم المبادرة ونش  الذي و التعلم ، لمختبر

ي إنشاء مساحة تسمح باكتشاف وتجريب وتطوير ممارسات التعلم والتعليم المبتكر ، ال  ا تتمثل مهمته
 
ف

 استخدام التكنولوجيا الرقمية. المعتمد عىل سيما 

 حد ذاته بيئة يعتبر مختبر التعلم 
 
ي طرائقه ةمبتكر ف

 
بتكار ، ألنه ، كما يعتبر  محفزا لل المقصودة ا وأهدافه ا ف

ي العديد من األنشطة  دعميهدف إىل 
 
. خالل هذه األزمة الصحية ، تم البدء ف ي التعليم العاىلي

 
مشاري    ع االبتكار ف

ي تش
كة الت  ات التعلم المختلفة لشبكةاركت فيها المشب  ركزت هذه األنشطة .  LETS Learning Lab مختبر

ي واجهتها 
، خالل  LETS Learning Lab بشبكة المشاركةالجامعات ، وال سيما تلك عىل الصعوبات الت 

 .هذا الوباء لضمان استمرارية التعليم

، إىل تشجيع  Learning Lab Network، وهي نشاط مبتكر لشبكة   OERWIKI@MENAتهدف مبادرة 

ك للمواد التعليمية وحرية استخدامها  وتحسينها  رخيصها وت التعاون والمشاركة من خالل اإلنشاء المشب 

ا لهذه الغاية ، تم إنشاء بيئة 
ً
لمشاركة الموارد التعليمية المجانية ، مما يسمح  WIKIوإعادة توزيعها. تحقيق

ي بثالث لغات العربية 
ق األوسط وشمال إفريقيا بإنشاء محتوى مجان  ي منطقة الش 

 
للمجتمع األكاديمي ف

ا. 
ً
ية والتعاون فيه ، ومشاركته مجان بموجب ترخيص مرخصة الموارد التعليمية هذه والفرنسية واإلنجلب  

 .  المشاع اإلبداعي

 نصف 
 
 هذه المداخلة:  ف

ا
ة لدعم  ،أول ي األشهر األخب 

 
ي تم تنفيذها ف

ات التعلم الت  أساتذة جميع أنشطة مختبر

نت. نقوم  بوية والسماح لهم بتصميم وتقديم التعلم المبتكر عبر اإلنب  ي مرحلة االستمرارية الب 
 
الجامعات ف

ي سمحو  تبناه، حيث نقدم المنهجية الم OERWIKI@MENA بعد ذلك بتفصيل مبادرة
بدعم أكبر  تالت 

ق األوسط وشمال إفريقيا  أستاذ  100من   تطوير و من منطقة الش 
 
جمع ونش  الموارد التعليمية المفتوحة. ف

ا تقييم
ً
دروس بعض الهذه المبادرة من خالل مجموعة من المالحظات من المشاركي   و ل ا نقدم أيض

 .المستفادة

ة   الحظنا أن هذه المبادرة قد أثارت حركة توعية  كثب  من المؤسسات اكبب 
 
ق ف ي منطقة الش 

 
إلقليمية ف

ق األوسط وشمال إفريقيا و شارك األوسط وشمال إفريقيا.   الذين العديد من األكاديميي   من منطقة الش 

يدركون اآلن أهمية التعليم المفتوح واإلمكانيات المتاحة لمشاركة الموارد التعليمية المفتوحة وإعادة 

اتيجيات التعليم  هناك بعضزال تال  ولكناستخدامها.  ي اسب 
 
التحديات ، مثل إدراج مبادئ التعليم المفتوح ف

ق األوسط وشمال إفريقيا. باإلضافة إىل ذلك،  ي منطقة الش 
 
ي الجامعات ف

 
تصميم سيناريوهات  يجبالرقمي ف

تعليمية مبتكرة تسهل استخدام الموارد التعليمية المفتوحة من قبل مجتمع الجامعة وتعزز مشاركة 

 .الممارسات التعليمية المفتوحة

بوي ،  ةالتدريس المفتوح منهجية الكلمات المفتاحية:   OERWIKI، مختبر التعلم ، االبتكار الب 
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